
CAULIFLOWER FRITTERS 
cauliflowerfritters, tomatenkalonji-chutney, 

veldsla, feta, green goddess saus en 
pickled rode ui

8

ONE MINUTE STEAK
one minute steak, almogrote, rode zhug, 

veldsla, geroosterde gele & groene courgette, 
tomaat, za’atar en kimchi-aioli

8

BEETROOT 
sumak-labneh, rode zhug, pickled rode ui 

& biet, veldsla, feta en gemarineerde olijven

8.50

CLUPP  
CALIFORNIA KIP  

gebraden kiprollade
 met kropsla, tomaat, 
rode ui, avocado, spek, 
eitje en jalapeñomayo

8.50
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FRIS

FRIS SAP

HUIS

WIJN  + MEERBIER

HUIS LIMONADE  3.50
gember & citroen 
HUIS IJSTHEE  3.50
witte thee met 
cranberry, mango 
en passievrucht

VERSE JUS D’ORANGE 3 
SAPPEN VAN SCHULP
appelsap troebel  2.50
perensap 2.60
appelcranberrysap 2.80

BIG TOM  3.50
spicy tomatensap 

FRITZ kola 2.60
FRITZ kola suikervrij  2.60
FRITZ rabarber   2.80 
J.GASCO  3.20
pink grapefruit soda
FEVERTREE gingerbeer 3.20
FEVERTREE tonic  3.20
SAN PELLEGRINO  2.80
bloedsinaasappel 
SAN PELLEGRINO citroen  2.80
LIPTON ICE TEA  2.60
ORANGINA 3.20

GEROLSTEINER  2.20
plat water 
GEROLSTEINER  2.20
prik water

GEMEENTEPILS  0
WEIHENSTEPHANER PILS
fluit  2.40
vaas  2.50
pint  5

DIVERSE SPECIAALBIEREN 
van de tap, op fles 
en op blik

WIT huiswijn  3.60 / 18
WIT wisselwijn 4 / 20
ROOD huiswijn  3.60 / 18
ROOD wisselwijn  4 / 20

RUBY PORT   3.60
PEDRO XIMENEZ SHERRY  4.90
PROSECCO PICCOLO 7.50
CAVA PER FLES 20



BROOD & SMEER
Turks brood met za’atar geserveerd met 
pompoenkurkumahummus & artisjokcitroenpesto

PAKORA’S
Indiase bloemkoolpakora’s met 
mangogemberyoghurt 

SOFT TACO’S 
2 soft taco’s met gerookte zalm, limoensourcream, 
pickled mango, rode kool & rode ui, guacamole 
en smoky habanero

PAPA PACHOS
papadums met mangogemberchutney, 
pickled chili, tomatenkoriandersalsa en 
komkommermuntraita

SOEP VAN GEROOSTERDE TOMATEN 
met basilicum & Turkse yoghurt 

BRUSCHETTA CLASSICA 
met een salsa van tomaat & basilicum 

SOEP VAN VANDAAG zie schoolbord 
BRUSCHETTA VAN VANDAAG zie schoolbord 

STARTER
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HOOFD

16.50

13.50

13.50

DE NELISBURGER
rundvleesburger met tomatenchili-jam, taleggio, 
bacon, portobello gestoofd in donker bier, pickled chili-mayo 
en kropsla, geserveerd met frieten en mayo 

HALLOUMI BURGER
halloumikaas met mangogemberchutney, kropsla, 
pickled rode kool & rode ui en komkommermuntraita 
geserveerd met frieten en mayo 
+ EXTRA NAAR KEUZE avocado, spiegelei en/of 
gestoofde portobello (+ € 1 per item) 

BIGBANGER BURGER 
rundvleesburger met pickled chili-mayo, ketchup, 
komkommer, tomaat, pickled rode ui en kropsla
geserveerd met frieten en mayo 
+ EXTRA NAAR KEUZE bacon, vintage cheddar, gorgonzola, 
en/of spiegelei (+ € 1 per item)

PASTA DI STEVO zie schoolbord
VISJE VAN VANDAAG zie schoolbord

AFRIKAANSE LINZENKOKOSCURRY
curry met zwarte linzen, kokos, tamarinde, 
zoete aardappel en cavolo nero, geserveerd met 
cashewnoten, feta en flatbread

MEDITERRAANSE PARELGORTSALADE
salade van parelgort met dadels, cranberries, 
zoete aardappel, peterselie, spinazie, geroosterde wortel, 
ras el hanout-dressing en dukkah
+ NAAR KEUZE gerookte zalm of gebakken halloumi

13.50
18

16.50

16.50



VEGETARISCH, VEGANISTISCH OF ALLERGIEËN? Vraag naar de mogelijkheden.

TOET

DE KOKOSSITUATIE  6
passievruchtencurd, 
kokosijs, geroosterde 
kokosvlokken, aalbessen en
gekarameliseerde nootjes 

BROWNIE   6
met Daim crunch 
en een bolletje vanille-ijs

DADELCAKE  6
met butterscotchsaus 
en een bolletje vanille-ijs 

ICE ICE BABY, PER BOL 2 
1, 2 of 3 bolletjes ijs 
vanille, chocolatechips,
bloedsinaasappel of kokos

KAASPLANKJE  9
met drie soorten kaas
+ een glaasje 
RUBY PORT 3.60
PEDRO XIMENEZ SHERRY  4.90
ZUID-AFRIKAANSE MUSCADEL   4.90
ook lekker bij zoet

BARRAQUITO  6.50
espresso met 
gecondenseerde melk, 
Kalkwijck vanillelikeur 
en melkschuim 

CAFECITO MARTINI 8
espresso, bruine rum, 
ron de miel, kahlúa, 
gecondenseerde melk

BAVETTE
steak bavette met geroosterde romanesco & bospeen, 
cashewchipotlepesto, geserveerd met frieten en mayo 

BARBACOA
Mexicaanse runderstoof met zwarte bonen 
en chipotle, geserveerd met tortilla’s, guacamole, 
tomatenkoriandersalsa en zure room 

KIPPENDIJEN
gegrilde kippendijen met geroosterde zoete aardappel 
& knolselderij, Daisy’s bbq-saus, limoensourcream, 
feta, cashewnoten en pickled rode kool

17.50

18.50

16.50



IN DE     MIX 

VIVE LA ‘VI’
vodka, gin, aalbes
grapefruitshrub, citroen 
en fevertree tonic

8

GINSALABIM  
Dutch courage gin, 
fevertree tonic, limoen 
en appel

8

ASIAN PERSUASION
spicy bruine rum, 
fevertree gingerbeer, 
gember en limoen

8

GRAPEFRUIT SHRUB MOCKTAIL
grapefruitshrub, 
fevertree tonic, aalbes 
en citroen 

5

CAFECITO MARTINI
espresso, gecondenseerde 
melk, ron de miel, kahlúa 
en bruine rum

8

SMOKY MEZCALITA
mezcal, limoen
pink grapefruit soda 
en smoked salt 

8

KOFFIE   +  THEE

KOFFIE  2.10
ESPRESSO  2
DUBBELE ESPRESSO 3
CORTADO 2.30
CAPPUCCINO 2.40
KOFFIE VERKEERD  2.50
LATTE MACCHIATO 2.80
FLAT WHITE 3.20
CHAI LATTE 3
havermelk + € 0.60

WARME CHOCO  2.70
met slagroom

LOSSE THEE  2.20
VERSE MUNTTHEE   2.50
VERSE GEMBERTHEE 2.50



OMA     BOB

ZOUT

NACHOS COMPLETOS  10
tortillachips met cheddarcheesesaus, 
pickled rode ui, zwarte bonen, jalapeños, 
zure room, guacamole en sriracha 

PAPA PACHOS  8.50
papadums met mangogemberchutney, 
pickled chili, tomatenkoriandersalsa 
en komkommermuntraita

PAKORA’S  6    
Indiase bloemkoolpakora’s met 
mangogemberyoghurt

TORTILLACHIPS met guacamole  5.50 
FRIETEN met mayo  3

BITTERBALLEN    7
RUCOLAKAASKROKETJES  7.50 
KAASSOUFFLEETJES  7
KAASSTENGELS  7.50

DE MIX van Oma Bob 12




